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ده در قالب هاي یک بار خرد شدر شهرستان حمیدیه به صورت کرت 1393شهرستان حمیدیه، آزمایشی در سال زراعی 
و  100، 60(سطح  سهتیمارهاي آزمایش شامل فواصل آبیاري در . هاي کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردیدطرح بلوك

و  75، 0(جاذب در سه سطح  هاي اصلی و مقادیر مختلف سوپردر کرت Aمتر تبخیر از تشت تبخیر کالس میلی) 140
نتایج نشان داد که اثر فواصل آبیاري و سوپر جاذب، باعث افزایش . ودندهاي فرعی بدر کرت) کیلوگرم در هکتار 150
بیشترین عملکرد دانه، انتقال مجدد و فتوسنتز جاري، . فتوسنتز جاري گردید و دار عملکرد دانه، میزان انتقال مجدد،معنی

جاذب لوگرم در هکتار سوپرکی 150متر تبخیر از تشت و میلی 100سهم انتقال مجدد و سهم فتوسنتز جاري از تیمار 
به  )در هکتار کیلوگرم 1216(دانه  بیشترین عملکرد ،برهمکنش فواصل آبیاري و سوپر جاذبدر بررسی . بدست آمد

-به نظرمی کشور در آب کمبودبه  توجه با. جاذب تعلق گرفتکیلوگرم در هکتار سوپر 150متر تبخیر و میلی 100تیمار
 آب مصرف در جوییصرفهافزون بر  ،جاذب کیلوگرم در هکتار سوپر 150 وکاربردر از تشت متر تبخیمیلی 100تیمار رسد

 .کندمی تولید نیز را قابل قبولی عملکرد اقتصادي
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 مقدمه
  (.Sesumum Indicum L)کنجد با نام علمی

که هر باشد و با توجه به اینمیی از منابع تولید روغن یک
) وغندرصد واردات ر 90بیش از (ساله مبالغ زیادي ارز 

 به این گیاه گردد، توجهصرف واردات روغن به کشور می

ویس، ( رسدمی نظر به ضروري آن تولید افزایش و
 آب کمبود تنش اهمیت دهندهنشان اخیر تحقیقات ).2000

 زراعی گیاهان عملکرد. است زراعی محصوالت تولید در

 مرحله و دریافتی آب فواصل و مقدار به توجه با مختلف،

 خشکی، تنش افزایش با معموال و است متفاوت رشد

چنان چه ). 1390روستایی و همکاران، (یابد می کاهش
وري بهره افزایش آبیاري فواصل تنظیم از هدف نهایی
 راهکار یک عنوانه ب نآ از وانتمی باشد، مصرف آب

که اعمال مدیریت صحیح و به طوري .کرد استفاده مناسب
به کارگیري فنون پیشرفته به منظور حفظ و ذخیره رطوبت 

-روشخاك و افزایش گنجایش نگهداشت آب، از جمله 

برداري از ي افزایش کارایی آب و بهبود بهرهمؤثر برا هاي
  . منابع آب کشور است

 پلیمرهاي از استفاده هايروش از ایندیگر یکی 

به عنوان راهکاري در این  تواندمیاست که  سوپرجاذب
. )1390، محبیانپور و فاضلی رستم( زمینه مطرح شود

 تا و آب جذب با سوپرجاذبو پلیمرهاي  هاهیدروژل

 باعث ،متناوب انبساط و انقباض و کودي امالح حدودي

 .شوندخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك می بهبود
 افزایش جاذب به خاكسوپر مواد هدف اصلی از افزودن
سوپر  موادافزودن . در خاك است ظرفیت نگهداري آب

جاذب به خاك شنی موجب افزایش ظرفیت نگهداري آب 
آب ذخیره شده در این مواد در مواقع کم آبی در  .گردد می

 گیردمورد استفاده ریشه گیاه قرار می خاك آزاد شده و
مقدم و همکاران رضوانی .)2011 همکاران، خادم و(
گزارش نمودند که تیمار آبیاري  در گیاه کنجد )2005(

جاذب سوپر .دارد کنجد دانه، عملکرد بر داريتاثیر معنی
 رطوبتی نوسانات از ناشی تنش از جلوگیري بر عالوه ها
 با خاك در موجود غذایی عناصر آزادسازي تدریجی و

 افزایش موجب آنها، ریعس شستشوي از جلوگیري
 گیاه در .)1995ماالناگودا، ( گردندمی عملکرد دانه نخود

 فصل پایان تا گلدهی مرحله از آبیکم تنش اعمال با کنجد
اسماعیل و پور(یابد می کاهش عملکرد دانه رشد،

گزارش  )2013( رفیعی و همکاران .)2013همکاران، 
 100 ،0(سطح  سهجاذب در کاربرد پلیمر سوپرنمودند که 

یش بر گیاه ذرت باعث افزا) کیلوگرم در هکتار 200و 
 رشد مرحله در آب کمبود .دار عملکرد بالل شدمعنی

 ارتفاع کاهش دلیل به را کنجد تواند عملکردمی رویشی
مهرابی و همکاران، ( دهد تقلیل نصف تا حتی بوته

-سوپر کاربرد) 1390( پور و محبیانرستمفاضلی .)1390

مواد  مجدد انتقال میزان بر آبیاري % 100 شرایط در جاذب
 اما بود، اثربی دانه عملکرد و مجدد انتقال سهم فتوسنتزي،

 خصوصیات تمام خشکی تنش شرایط در سوپرجاذب

   .داد بهبود را ذرت
در کنجد  )2013(پوراسماعیل و همکاران 

 طول افزایش علت به جاذب سوپر گزارش نمودند کاربرد
 براي بیشتر فرصت نتیجه ایجاد در و دانه شدن پر دوره
 دانه عملکرد افزایش باعث دانه به فتوسنتزي مواد انتقال

 براي که داد نشان آمده نتایج بدست. شودکنجد می
 دور کنجد پروتئین و دانه عملکرد حداکثر به دستیابی
 در کیلوگرم 200 مصرف و همراه به روز شش آبیاري
جویبان و موسوي، ( باشدمی مناسب سوپرجاذب هکتار
 هادانه گرده افشانی، مرحله از پس گیاهان در. )2011

 .باشندنیتروژن می و کربن جذب براي فعالی بسیار مقصد
 برخی تجمع رشد، از ايدوره طی گیاهان از گروه این در

 میزان مصرف آن از بیشتر فتوسنتز در شده تولید مواد از

 مازاد، مواد این حالت این در .است گیاه توسط رشد براي

که  رشد بعدي مراحل در و شده انباشته ساقه در عمدتاً
 به شود،می شروع گلدهی هفته پس از سهتا  دومعموال از 

گویند می مجدد انتقال فرآیند این به که یابدمی انتقال دانه
 )2013(شهرام و همکاران  ).2012نتانوس و کوتروباس، (

 مجدد مواد انتقال آبیاري، یزانم کاهش بابیان نمودند 
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 در جاذبسوپر میزان افزایش با و یافت افزایش فتوسنتزي

 .کاهش یافت فتوسنتزي مواد مجدد انتقال میزان خاك

تنش خشکی داراي تأثیر مثبتی بر مقدار کارایی انتقال 
ه انمجدد ماده خشک و سهم انتقال مجدد در عملکرد د

با تاثیر مثبتی که بر جاذب داشت، اما کاربرد مواد سوپر
کی ذرت داشت اما تأثیر منفی روي صفات فیزیولوژی

داري بر مقدار کارایی انتقال ماده خشک و سهم معنی
کمبود آب در مرحله  .انتقال مجدد در عملکرد دانه داشت

تعداد دانه و در مرحله پرشدن دانه وزن دانه را  ،رویشی
 رشد به وانتمی دانه را عملکرد افزایش دهد،کاهش می

 بهتر از استفاده نتیجه در و کانوپی توسعه بهتر، رویشی

 مطلوب شرایط در باالتر فتوسنتز و خورشیدي تشعشع

. )2005رضوانی مقدم و همکاران، (نسبت داد  آبیاري
 شرایط تحتگزارش کردند  )2004(پالت و همکاران 

 پر براي رویشی هاياندام ذخایر از استفاده خشکی، تنش
 ناشی خسارات کاهش در موثر سازوکار یک ها،انهد شدن

 طوري باشد، می کلزا ارقام دانه عملکرد افزایش و تنش از
 مواد مجدد انتقال سهم و نقش شدید تنش شرایط در که

 تحت که ساقه و برگ در غیرساختمانی شده ذخیره
 اندشده تبدیل انتقال و حل قابل قندهاي به تنش تحریک

 به هادانه کردن پر براي جاري توسنتزف کاهش جبرانبراي 
   .یابدمی افزایش شدت

میزان انتقال مجدد و  مورد که دربا توجه به این
 به ویژه هاي محیطیتنش بهدر واکنش کنجد  گیاهعملکرد 

در کشورمان اطالعات علمی آب  کمبودبا توجه به مشکل 
-تعیین مناسبوجود ندارد، این بررسی با هدف چندانی 

بر میزان جاذب واصل آبیاري و مقادیر مختلف سوپرف ترین
رسیدن به باالترین  برايانتقال مجدد و عملکرد دانه، 

مورد بررسی قرار در منطقه حمیدیه کنجد کیفیت در 
  .گرفت

  
  هامواد و روش

در شهرستان  1393این پژوهش در سال زراعی 
دقیقه شمالی،  25درجه و  31حمیدیه با عرض جغرافیایی 

دقیقه شرقی و ارتفاع از  26درجه و  48جغرافیایی طول 
قبل از اجراي . متر از سطح دریا اجرا گردید 20سطح دریا 

-متر نمونهسانتی 0-30آزمایش از خاك مزرعه در عمق 

هاي فیزیکی و شیمیایی خاك تعیین برداري شد و ویژگی
هاي یک بار کرتاین طرح بصورت ). 1جدول (گردید 

هاي کامل تصادفی در طرح پایه بلوك در قالب خرد شده
تیمارهاي آزمایش شامل فواصل . چهار تکرار اجرا گردید

متر تبخیر از میلی) 140و  100، 60(سطح  سهآبیاري در 
هاي اصلی و مقادیر در کرت Aتشت تبخیر کالس 

کیلوگرم  150و  75، 0(جاذب در سه سطح مختلف سوپر
عملیات تهیه زمین  .هاي فرعی بودنددر کرت) در هکتار

متر، دیسک به عمق سانتی 30شامل ماخار، شخم به عمق 
کن شیارهایی به شیارسپس توسط متر، ماله و سانتی 15

آبیاري بصورت نشتی  .متر ایجاد گردیدسانتی 50فاصله 
   .صورت پذیرفت
بر  دقیق زمان آبیاري در هر تیمار کنترلجهت 

-ت خاك اندازهاساس میزان آب تبخیر شده از تشت رطوب

ساعت از زمان  48با گذشت  بر همین اساس ،گیري شد
از خاك مزرعه  متهآبیاري بصورت روزانه و متوالی توسط 

برداري انجام شد تا درصد در عمق توسعه ریشه نمونه
زمان آبیاري  معموالً. رطوبت وزنی خاك مشخص شود

هنگامی بود که رطوبت وزنی خاك در تیمارهاي آبیاري 
، تنش مالیم رطوبتی و تنش شدید رطوبتی به مطلوب

براي تعیین . رسیدمیدرصد  2/12و  6/14، 17ترتیب به 
عمق توسعه ریشه با توجه به خصوصیات رشدي گیاه 

این که با توجه به . بصورت تخمینی در نظر گرفته شد
هاي کوچک انجام و مدیریت آبیاري خوب کشت در کرت

براساس نتایج آزمایشات اعمال گردید، راندمان آبیاري 
آزمایش در مجموع از . درصد تعیین گردید 90محققین 

 ششداراي کرت تشکیل گردید که هر کرت آزمایشی  36
هاي بین بوته يکه فاصله بودمتر  پنجخط کاشت به طول 

بین تکرارها . متر در نظر گرفته شدسانتی 10روي ردیف 
 ه زمین برايپس از تهی. متر فاصله در نظر گرفته شد یک

 فسفر هکتار در کیلوگرم 60 میزان نیاز، مورد فسفر تأمین
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کود . پاش به خاك اضافه شدخالص بصورت نواري دست
به  کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 100میزان  اوره به

درصد آن در  50و ) پایه(درصد قبل از کاشت  50صورت 
 دستپاش نواري بصورت ،)برگی هشت(مراحل رویشی 

   .)1جدول (شد  اضافه خاك به
تهیه شده از شرکت (سوپرجاذب  پلیمر
Boshraamin  نماینده انحصاري سوپر جاذبSNS 

 سهتا  دوبا ذرات به اندازه  A200سوپرآب ، نوع فرانسه 
 با زمانهم ،)2006کوهپایی و اسدکاظمی، عابدي( )میلیمتر
 قرار بذرها زیر متريسانتی 15 در نواري صورت به کاشت

 هايریشه ها،گیاهچه رشد و آب جذب از شد تا پس ادهد
سوپرجاذب  پلیمر در شده ذخیره آب از ترسریع گیاه

 براي A200 سوپرجاذب پلیمر کاربرد مقدار. کنند استفاده
این  .براساس تیمارهاي آزمایشی محاسبه شد کرت هر

هاي منطقه گرم و خشک خوزستان مورد پلیمر در خاك
رسی  خاك در A200سوپرجاذب . گیرداستفاده قرار می

 خاك، باالي کاتیونی تبادل ظرفیت واسطه به لومی
 پیوند برقراري براي تبادلی هايبا کاتیون آب هايمولکول

 اختالف عدم به منجر و کرده رقابت پلیمر شبکه در آزاد
 از استفاده گردید، استفاده قابل آب بر پلیمر معنیدار تأثیر

و  موئین تخلخل انواع افزایش به نجرم پلیمر باالي سطوح
 افزایش دلیل به افزایش شوري با اما گردید، ايتهویه

جرم  فشرده، رسها دوگانه الکترونی الیه امالح، غلظت
 .یافت کاهش تخلخل متعاقباً و افزایش ظاهري مخصوص

 خصوصیات از برخی بهبود باعث A200سوپرجاذب 
 مقادیر یشافزا باعث به طوریکه شده، خاك فیزیکی
 جرم کاهش و خاك اشباع رطوبت و هیدرولیکی هدایت

تیر  16کاشت در تاریخ  .شد خاك ظاهري مخصوص
د از اولین آبیاري یک روز بع. با دست انجام گرفت 1393

هاي بعدي با توجه به تشت تبخیر آبیاري. کشت انجام شد
زنی ز جوانههاي هرز پس اوجین علف. صورت گرفت

 .ساقه گیاهان به روش دستی انجام شد بذور و قوي شدن
در مرحله رسیدگی و بعد به منظور محاسبه عملکرد دانه، 

متر  5/1از سطحی معادل  متر ابتدا و انتها 5/0از حذف 
ها برداشت و در هواي آزاد به صورت ایستاده مربع بوته
ها، شدند و پس از خشک شدن کامل بوته نگهداري

ها در ه با تکان دادن بوتهزي محصول دانعملیات جدا سا
 هابوتهپس از اینکه . داخل گونی در چند مرحله انجام شد

 و توزین هاشدند دانه خشک کامل طور به بذرها و

میزان  .درصد به دست آمد 14ها در رطوبت دانه عملکرد
و سهم فتوسنتز جاري نیز از و سهم انتقال مجدد و میزان 

 )1991یاناس، وستا و گاپاپاک( به نقل ازهاي زیر فرمول
  .محاسبه شد

 هاي رویشی در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکیوزن خشک اندام= وزن کل ماده خشک عملکرد  -عملکرد دانه                                           )1( 
      

    )g/m2( مجددانتقال  میزان=  )g/m2(هاي رویشیک اندامحداکثر عملکرد ماده خش  – فیزیولوژي ر مرحلههاي رویشی دوزن خشک اندام        )2(
  
  )درصد(سهم فرایند انتقال مجدد =         )گرم در مترمربع(وزن ماده خشک در فرایند انتقال مجدد                                         )3( 

  )مربع گرم در متر( د دانه  عملکر                                                              
  

)   گرم در مترمربع(میزان فتوسنتز جاري ) =  گرم در مترمربع(عملکرد دانه   -)  گرم در مترمربع(انتقال مجدد  میزان     )4(  
     

)       درصد(سهم فتوسنتز جاري =   100 -سهم انتقال مجدد در عملکرد دانه    )5  (  

  
مار از رابطه حجم آب مصرفی مورد نیاز هر تی

  :پارامترهاي رابطه عبارتند از. زیر محاسبه شد
 

  V= (Fc-Өm) ×Pb×Droot×A     )6(  

                            Ei                     
 
 

١٠٠×  
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V= حجم آب آبیاري برحسب متر مکعب  
Fc= درصد رطوبت وزنی در حد ظرفیت زراعی 

Өm = درصد رطوبت وزنی قبل از آبیاري    
Pb= وص ظاهري خاك برحسب گرم بر زن مخصو

  متر مکعب سانتی
A= مساحت آبیاري شده برحسب متر مربع  

Droot= عمق توسعه ریشه برحسب متر 

Ei= راندمان آبیاري  
حجم آب مصرفی در هر نوبت آبیاري براي تیمارهاي 

) 2(مختلف و تعداد دفعات آبیاري آنها به شرح جدول 
  .باشدمی

  مشخصات خاك محل اجراي آزمایش - 1جدول 

  
 آب آبیاري مصرفی و دفعات آبیاري در تیمارهاي مختلف -2جدول

  
  
  
  
  

  : کارایی مصرف آب از رابطه زیر محاسبه شد
)کیلوگرم بر مترمکعب(کارایی مصرف آب  عملکرد دانه  =

)در هکتارکیلوگرم ( )مترمکعب در هکتار(حجم آب مصرفی  /   

 )7(  

با استفاده از  یونیو محاسبات رگرس يآمار هیتجز هیکل
 ها از آزموننیانگیم سهیمقا يانجام و برا SASافزار نرم

  .دیدانکن در سطح پنج درصد استفاده گرد
  

  بحث و نتایج
  عملکرد دانه

 لجدو(ها نشان داد داده نتایج تجزیه واریانس
فواصل  داري تحت تاثیرطور معنیبه، که عملکرد دانه )3

، در سطح هاو برهمکنش آن آبیاري و مقادیر سوپرجاذب
مظاهري و همکاران . درصد قرار گرفت یکاحتمال 

 مرحله در آبیاريبیان نمودند در آفتابگردان ) 2003(
   با مقایسه در درصد 60 از بیش را دانه عملکرد گلدهی

  
  
  

  
 و آبیاري فواصل برهمکنشدر بررسی  .داد زایشاف شاهد
آبیاري پس  تیمار بهعملکرد  بیشترین سوپرجاذب مقادیر

کیلوگرم در هکتار  150و  متر تبخیر از تشتمیلی 100 از
 آبیاري پس از تیماربه عملکرد دانه  کمترین و سوپرجاذب

 باشدمی بدون سوپرجاذب متر تبخیر از تشتمیلی 140
ت روند افزایشی عملکرد در اثر مصرف عل. )5جدول (

سوپرجاذب، رساندن آب و مواد غذایی به گیاه در مرحله 
باشد که ی و زایشی گیاه توسط سوپرجاذب میرشد رویش

در مراحل تنش قادر است کمبود آب در مرحله گرده 
ده و سبب افزایش عملکرد دانه افشانی را بر طرف کر

د عملکرد باال وجود آب ، با توجه به این که براي تولیشود
کافی ضروري است، مسلما این مواد سبب افزایش آب 

ه در نهایت سبب افزایش شوند کرس گیاه میقابل دست
 افزایش باعث سوپرجاذب پلیمر مصرف. شوندعملکرد می

) 2011خادم و همکاران، (شد  ذرت گیاه در دانه عملکرد
  . اشتهاي این تحقیق مطابقت دکه این نتایج با یافته

 بافت خاك
 

خاك دهندهذرات تشکیل   
)درصد(  

پتاسیم 
 قابل
 جذب

(mg/l) 

فسفر 
 قابل
 جذب

(mg/l) 

pH 
 
 

هدایت 
 الکتریکی

(dS) 

درصد 
 اشباع
(S.P) 

رطوبت 
نقطه 

پژمردگی 
  )درصد(

وزن مخصوص 
  ظاهري

-گرم بر سانتی(
  )متر مکعب

ظرفیت 
زراعی 

  )درصد(

نمونه  عمق
 رداريب
)cm( شن رس الي 

لومی -رسی  5/37  5/41  21 163 4/4  57/7  62/5  48 14 3/1  8/27  25-0  
لومی -رسی  38 2/41  20 160 3/5  4/7  1/5  45 13 1/1  25 50-25  

  آب مصرفی درمتر مربع تیمار
 )لیتر در هر آبیاري(

  کل آب مصرفی در متر مربع فعات آبیاريد
 )لیتر در کل دوره(

 4/406 8 8/51 متر تبخیرمیلی 60
 8/307 6 3/50 متر تبخیرمیلی100
 08/203 4 2/50 متر تبخیرمیلی140
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  کنجددر  صفات مورد مطالعه نتایج تجزیه واریانس -3جدول

%.1و % 5به ترتیب غیرمعنی دار و معنی دار در سطح احتمال **: ، *،  ns در هر ستون 
  

  میزان انتقال مجدد و فتوسنتز جاري
 دادنشان  هایانس دادهنتایج تجزیه وار

ب و و سوپرجاذ فواصل آبیاري اثر، که )3جدول(
ماده انتقال مجدد و فتوسنتز  میزانبر  هابرهمکنش آن

با توجه  .دار شداحتمال یک درصد معنیجاري در سطح 
به وجود همبستگی مثبت میان میزان انتقال مجدد ماده 

هاي رویشی و خشک اندامخشک و حداکثر عملکرد ماده 
  ز جاري با شدت نیز همبستگی منفی بین میزان فتوسنت

  
قدار مناسب مواد رسد تجمع منظر میبه تنش خشکی،

افشانی و هاي رویشی در مرحله گردهفتوسنتزي در بخش
پس از آن و کاهش میزان فتوسنتز جاري در طول دوره 
پرشدن دانه در شرایط تنش مالیم خشکی، دلیل اصلی 

 .مواد ذخیره شده به دانه باشد ایش میزان انتقال مجدد،افز
 مجدد توزیع میزان افزایش باعث خشکی تنش کلی بطور
  .شودمی شده ذخیره مواد

  مقایسه میانگین اثر فواصل آبیاري و سوپرجاذب بر صفات مورد مطالعه کنجد -4جدول 

  .ندارند %5 احتمال سطح رد دانکن آزمون با داريمعنی اختالف مشابه حروف داراي هايمیانگین
  

 مقادیر و آبیاري فواصل برهمکنشدر بررسی 
ماده انتقال مجدد  میزان بیشترین) 5جدول ( سوپرجاذب

متر میلی 100تیمار  به مربوط گرم بر مترمربع 44/198

 سوپرجاذب و کیلوگرم در هکتار 150و  تبخیر از تشت
 ر هکتارد لوگرمیک 57/89ماده انتقال مجدد یزان م کمترین

 بدون سوپرجاذبمتر تبخیر از تشت میلی 140از تیمار 

کارایی 
 مصرف آب

سهم فتوسنتز 
 جاري 

میزان فتوسنتز 
 جاري

سهم انتقال 
 مجدد

میزان انتقال 
 عملکرد دانه مجدد

درجه 
 منابع تغییرات آزادي

* 039/0  017/2  ns 7252 ns 01/2  ns 2/202  ns 9868 ns 3 تکرار 
**318/0  01/114 ** 67056** 01/114 ** 2/6717  فواصل آبیاري 2 **50729 **

005/0  02/3  2769 02/3  9/59  خطاي اصلی 6 3568 
*025/0  018/1 ns 386788** 018/1  ns 9/15841  سوپرجاذب 2 **559152 **

002/0 ns 06/1 ns 77028** 063/1  ns 9/3457 سوپرجاذب ×آبیاري 4 **112840 **  
004/0  04/1  1617 044/1  8/65 ي فرعیخطا 18 2296   

(%)ریب تغییرات ض  19/5 74/5 63/6 15/5 2/1  8/13  

  کارایی مصرف آب
 )کیلوگرم بر مترمکعب(

سهم فتوسنتز 
)درصد(جاري   

 میزان فتوسنتز جاري
 )کیلوگرم در هکتار( 

سهم انتقال مجدد 
)درصد(  

قال مجدد میزان انت
)کیلوگرم در هکتار(  

  عملکرد دانه
 )رم در هکتارگکیلو (

 تیمار

 
 93/83 b  03/816 a  07/16 b    14/156 a  35/945  a 

 آبیاري
89/1 a 60 (mm) 

92/1 a  94/87 a  38/831  a 06/12 c  98/113 b 1/972  a 100 (mm) 
68/1 b 88/81  b 91/698 b 12/18  a   66/153  a 5/848  b 140 (mm) 

 سوپرجاذب      
37/1 a 57/84  a 57/581  c 43/15  a 71/100 c 28/682  c 0 

94/1 b 55/84  a 64/830  b 45/15  a 21/152  b 85/982  b 75 
(kg/ha) 

19/2 c 63/84  a 09/930  a 37/15  a 86/170  a 95/1100  a 150 
(kg/ha) 
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 فتوسنتزي مجدد مواد انتقال آبیاري، میزان کاهش اب .بود

 خاك در جاذبسوپر میزان افزایش با و یافت افزایش

 همچنین. کاهش یافت فتوسنتزي مواد مجدد انتقال میزان

 بر دارمعنی و مثبت تأثیر با سوپرجاذب رسدمی نظر به

 تواندمی گیاه، جاري فتوسنتز و ساقه خشک ماده میزان

 عملکرد در فتوسنتزي مواد مجدد انتقال سهم کاهش باعث

پور و فاضلی رستم هايکه این نتایج با یافته شود دانه
   .مطابقت داشت) 1390( محبیان

  
  جاري در عملکرد دانهسهم فرایند انتقال مجدد و فتوسنتز 

) 3جدول(ها نشان داد ادهد نتایج تجزیه واریانس
 مجدد و انتقال فرایند بر سهمفواصل آبیاري  اثرکه 

احتمال یک دانه در سطح  عملکرد در جاري فتوسنتز
اما اثر سوپرجاذب و برهمکنش آنها  ددار شدرصد معنی

 باال علت احتماال .داري بر این صفات نشان ندادیر معنیتأث
 باشدمی دلیل دو به افتهی انتقال مواد از دانه وزن سهم بودن

 که است مواد این از تنفس سهم بودن پایین دلیل به یا
 دانه عملکرد به مواد این تبدیل ضریب افزایش موجب

   .باشدمی عملکرد بودن پایین دلیل به یا و شودمی

  کنجدبر صفات مورد مطالعه در  سوپرجاذبو  آبیاري برهمکنش فواصلمقایسه میانگین  - 5جدول 

  .نیستند %5در سطح احتمال  دار داراي اختالف معنیدر آزمون دانکن هاي با حروف مشترك  یندر هر ستون میانگ
  

  گیرينتیجه
کاهش فواصل آبیاري تأثیر بسیار مثبتی بر 
. عملکرد دانه، انتقال مجدد و فتوسنتز جاري داشت

بیشترین عملکرد دانه، انتقال مجدد و فتوسنتز جاري، سهم 
متر میلی 100نتز جاري از تیمار انتقال مجدد و سهم فتوس
کیلوگرم در هکتار  150و  تبخیر از تشت تبخیر

 بهحداکثر کارآیی مصرف آب . جاذب بدست آمدسوپر
هاي و با اعمال تنش تعلق داشتتیمار آبیاري مطلوب 

با افرایش شدت  .شددار معنی ، کاهش این صفت،رطوبتی
نه کنجد دار عملکرد داتنش کمبود آب بدلیل کاهش معنی
در . داري کاهش یافتکارایی مصرف آب نیز بطور معنی

جاذب بیشترین فواصل آبیاري و سوپربررسی برهمکنش 
  ) در هکتار لوگرمیک 44/198با میانگین (انتقال مجدد میزان 

  
) در هکتار لوگرمیک 02/1018با میانگین (و فتوسنتز جاري 

 150و  متر تبخیر از تشت تبخیرمیلی 100به تیمار 
سهم ذخایر  .جاذب تعلق گرفتکیلوگرم در هکتار سوپر

هاي رویشی در تولید عملکرد دانه با افزایش شدت بخش
 .تنش خشکی، افزایش و سهم فتوسنتز جاري کاهش یافت

در این آزمایش سوپرجاذب با تأثیر مثبت بر سطح برگ و 
شاخص کلروفیل باعث تجمع بیشتر مواد فتوسنتزي در 

ی و در نتیجه کاهش میزان و سهم انتقال هاي رویشاندام
 آن از حاکی حاضر نتایج. مجدد مواد در عملکرد دانه شد

 رسدمی نظره ب کشور در آب کمبودبه  توجه با که است

 150 کاربرد ومتر تبخیر از تشت تبخیر میلی 100 تیمار

 در جوییصرفه جاذب ضمنکیلوگرم در هکتار سوپر

 عملکرد دانه سوپرجاذب اصل آبیاريفو
)کیلوگرم در هکتار(  

 میزان انتقال مجدد
) در هکتار لوگرمیک (  

 میزان فتوسنتز جاري 
) در هکتار لوگرمیک (  

60 (mm) 
 

0 e  05/926  d  8/119  d 44/814  
75 (kg/ha) e 45/929 d 9/183 cd 34/817 

150 (kg/ha) d 56/980 c 045/187 c 35/826 
100 (mm) 

 
0 f  77/626 e  34/141 f 83/525 

75 (kg/ha) c 27/1073 b 7/219 b 72/901 
150 (kg/ha) a 46/1216 a 17/257 a 02/1018 

140 (mm) 
 

0 g  02/494 f  81/79 g 45/404 
75 (kg/ha) d 83/945 b 34/106 e 87/772 
150 (kg/ha) b 85/1105 a 19/122 b 92/909 
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